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Український феномен в європейській культурі 
 15 січня виповнюється 150 років від дня народження 

Агатангела Юхимовича Кримського (1871-1942 рр.), 
українського історика, славіста і сходознавця, письменника і 
перекладача, одного із засновників першої української Академії 
наук. Агатангел Кримський відомий як один з найвидатніших 
світових дослідників сходу, він став автором численних 
наукових праць з історії культури арабських країн, ґрунтовно 
вивчав історію ісламу, письменство, літературу та театри 
Сходу. Все своє життя він з любов'ю будував «міст» між двома 
світами - українською культурою і культурою народів Сходу. 
Його ім'я затверджено XVI сесією Генеральної Асамблеї 
ЮНЕСКО в переліку видатних діячів світу. 

Крім східних, Агатангел Кримський знав стільки мов, що 
навіть в одному з листів писав: «легше буде сказати, які мови я 
не знаю». Дослідники і досі розходяться в підрахунках кількості 

мов, на яких говорив поліглот. «За різними даними, знав понад 60 мов, а хтось переконаний, 
що понад 100», - розповідає науковий співробітник Національного музею літератури 
Мирослава Тарахан. 

Науковці бачать цілий комплекс причин таких унікальних досягнень Кримського в 
філології. Дослідник Мирослава Тарахан зазначає, що, з одного боку, це виховання і певне 
культурне оточення. Батько Кримського привчав його до читання ще змалку. Хлопець 
настільки цим захопився, що доводилося потім просто відбирати у майбутнього академіка 
книги. 

У той же час літературознавець і культуролог Тамара Гундорова вважає, ще однією 
причиною є природні здібності до вивчення мов. «Я перш за все думаю, що для вивчення мов 
величезну роль грає природна схильність, - зазначає дослідник. - Очевидно, що в Агатангела 
Кримського, як і у деяких людей, була природна схильність не боятися вчити мову. Дуже 
важливою є психологічна розкутість. Тому що дуже часто люди скуті і не можуть говорити, 
якщо вони відчувають, що не знають досконало мови». 

А. Кримський був автором усіх найважливіших статей, присвячених культурі народів 
Близького Сходу, які були вміщені в енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. 

Агатангел Кримський написав фундаментальну працю «Сторінки історії Криму», що 
складається з п'яти частин - «Татари», «Нарис історії Кримського ханства», «Хронологічна 
таблиця кримських ханів», «Чуфут-Кале», «Про долю українських полонених в Кримському 
ханстві». Провів ґрунтовне дослідження «Література кримських татар» і додаток до нього 
«Антологія кримськотатарських поетів». 

Незважаючи на те, що Агатангел не мав і краплі української крові, відомий поліглот і 
сходознавець все ж відчував себе українцем. Любов до української мови йому прищепили 
Павло Житецький та Михайло Драгоманов ще в колегії Павла Галагана, де Кримський 
навчався підлітком. 

«Він принципово вважав, що необхідно спілкуватися українською мовою. - розповідає 
Мирослава Тарахан. - За часів Російської імперії це було неприйнятно. 
Але Агатангел все одно говорив українською та французькою, ніж, 
напевно, дражнив своє оточення». 

 Пізніше основною мовою не тільки свого спілкування, а й 
наукового і творчої праці Агатангел Кримський свідомо вибирає саме 
українську. Його збірка поезій «Пальмове гілля» містить оригінальні 
вірші дослідника та його власні переклади арабських поезій 
українською мовою. На думку дослідників, збірка Кримського є 
унікальною пам'яткою літератури. Уже в 1910 році про вченого-
орієнталіста як про «високоталановитого поета» і «дуже оригінального 
оповідача» пише Іван Франко. 
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З 1918 року Агатангел Кримський постійно проживав в Києві, де 
працював секретарем Української Академії наук, заснованої гетьманом 
Павлом Скоропадським. Крім іншого, Агатангел Кримський залишив після 
себе унікальні дослідження української мови, які виклав, зокрема, в працях 
«Українська граматика», «Нариси з історії української мови». 

 Академік Кримський вів запеклу полеміку з російськими вченими, 
адже вважав, що українська мова уже в XI столітті існувала "як цілком 
рельєфна, точно позначена, яскраво індивідуальна одиниця». 

У 1941 році постановою НКВС Кримського оголосили «ідеологом 
українських націоналістів, який протягом років очолював націоналістичне 

підпілля». Його разом з іншими українськими патріотами заарештовують і відправляють до 
Кустанайської в'язниці в Казахстані. Вже незабаром він помирає - за однією з версій 
дослідників, в результаті жорстоких тортур. 

В СРСР ім'я Агатангела Юхимовича Кримського 
довгий час замовчувалося з ідеологічних причин. Перша 
згадка про особу вченого епохи «розстріляного 
відродження» з'явилося лише в 1980 році. 

Існує дві версії походження Агатангела 
Кримського. Згідно з першою, він був вихідцем з 
етнографічної групи татар-липок, що оселилися в XIV - 
XV ст. на землях сучасних Литви, Білорусі, Польщі, 
України та Молдови і сповідували переважно іслам-
сунізм. За другою версією, вчений мав 
кримськотатарське походження. Офіційні джерела 
вказують, що Агатангел Кримський народився 1871 року 
у Володимирі-Волинському, нині Волинської області, 
Україна (тоді Волинська губернія Російської імперії). 
Дитинство провів у Звенигородці. 

Походив Агатангел Кримський з міжетнічної 
родини: батько його був татарином, а мати білоруською 
шляхтичкою. Батько, Юхим Степанович Кримський 
працював вчителем історії та географії. 

 
 

Батько, Юхим Степанович Кримський Мати, Агата Кримська 
 

Сам Кримський ідентифікував себе кримським татарином. Як згадував учений в 1915 

році в інтерв'ю кореспонденту газети «Терджиман», його родовід бере початок з 

стародавнього кримськотатарського роду з Бахчисарая. Один з його предків доводився ріднею 

кримському хану, спадкоємцю могутнього Батия, і був муллою. У 1696 році після конфлікту з 

ханом, рятуючись від його помсти, прадід А. Кримського змушений був тікати з Бахчисарая і 



6 
 

оселитися на території сучасної Білорусі. Опинившись в оточенні чужого народу, він прийняв 

християнську віру. А з огляду на те, що він був вихідцем з Криму, охрестили його Кримським. 

Читати маленький Агатангел навчився у трирічному віці, а в п’ять років батько віддав 

його до Звенигородського місцевого училища, де дитина провчилась 5 років. Після навчання 

в протогімназії в Острозі та Другій київській гімназії, Агатангел вступив за конкурсом і навчався 

в Колегії Павла  Ґалаґана, опановуючи там іноземні мови: польську, французьку, англійську, 

німецьку, грецьку, італійську, турецьку та латину. У колегії навчався в Павла Житецького, який 

пробудив в учні любов до української мови, літератури, історії, завдяки чому, він, маючи 

кримськотатарське походження, присвятив своє життя Українській національній ідеї, 

відродженню української науки та культури. 

1892 року Агатангел закінчив Лазаревський інститут східних 

мов у Москві, вивчаючи в ньому дисципліни: арабска філософія, іслам 

та арабська література, перська і турецька мова та література. Чотири 

роки слухав ставістичні студії та лекції з всесвітньої історії на історико-

філологічному факультетї Московського університету. 1896 року 

молодий науковець склав магістерські іспити з арабістики в Санкт-

Петербурзькому університеті та зі слов’янської філології в 

Московському університеті.  

По закінченні Московського університету Кримський одержав 

від Лазарівського інституту дворічну стіпендію для поїздки до Сірії та 

Лівану для удосконалення арабської мови. Після повернення, з 1898 

року Кримський працює в Лазарівському інституті, викладає курси семітських мов, веде курс 

перекладу з російської мови арабською і навпаки, вивчення Корану, читає лекції з історії 

арабської літератури. З 1901 року очолює кафедру арабської лінгвістики, стає професором 

арабської літератури та історії мусульманського Сходу. 

За час викладання в Лазаревському інституті східних мов написав і видав цілу 

бібліотеку академічних підручників з філології та історії Близького Сходу, про Коран, 

мусульманство, курси історії і літератури арабів, персів і турків. З численного спадщини А.Є. 

Кримського - студії з історії країн Близького Сходу, семітології, мусульманства, історії ісламу 

та літератури арабів, персів, турків, посібники з арабської і турецької мов, підручники з 

вивчення Корану: «Історія мусульманства» (1904-1912 рр.), «Історія арабів і арабської 

літератури »(1911-1912 рр.),« Історія Персії та її літератури »(1923 р),« Історія Туреччини та її 

літератури »(в 4-х томах, 1924 - 1927 рр.),« Перський театр, звідки вона взялася і як 

розвивалася "(1925 г.). 

Окремої уваги заслуговує і переклад Корану в супроводі наукового коментаря автора 

(1907 г.). В інтелігентних колах того часу було престижно «вивчати 

Коран за Кримським». Окремі історико-літературні монографії 

Агатангела Юхимовича Кримського присвячені Абані Ліхікі, П. 

Алеппський, «Хамас» Абу Таммана, Хафізу. Агатангел Юхимович 

був автором усіх найважливіших статей, присвячених культурі 

народів Близького Сходу, які були поміщені в енциклопедичному 

словнику Брокгауза і Ефрона 

Відомий Агатангел Юхимович і багатьма художніми 

перекладами Омара Хайяма, Міхр-Хітум, Антара, Сааді, Хафіза, 

Фірдоусі та інших, в тому числі західноєвропейських поетів. Це 

давалося йому легко, адже вчений знав понад шістдесят мов, 

серед яких: польська, французька, англійська, німецька, грецька, 

італійська, латинська, давньоєврейську, санскрит, гінді, урду та 

т.д. Перші переклади й оригінальні твори орієнталіст друкував 
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основному у львівських журналах: «Народ», «Правда», «Життя і слово», «Літературно-

науковий вісник», «Буковина», «Зоря». 

Як письменник, А. Ю. Кримський відомий своїми поетичними творами, в основному, на 

східні теми, що увійшли до збірки «Пальмове гілля» (1901 - 1922 рр.), А також рядом оповідань 

і романів ( «бейрутської розповіді» (1906 р ), «Андрій Лаговський» (1905 р) Повний літературну 

спадщину майстра художнього слова було опубліковано через багато років після його смерті 

в 1972 році. 

Після встановлення у 1917 році 

української державності Агатангел 

Кримський вирішив повернутись на 

батьківщину. Не дивно, що вчений такого 

масштабу й унікальних знань, знайшов себе 

і в політичному (він підтримував ідею 

державної незалежності України), і в 

науковому житті (з 1918 року Кримський став 

дійсним членом Української Академії наук і з 

того часу аж до 1941 року завідував 

кафедрою Київського державного 

університету). 

Викладацька робота була лише однією зі сфер багатогранної діяльності Агатангела 

Кримського. Це була людина надзвичайної гуманітарної обдарованості. Він відомий не тільки 

як учений, його перу належать кілька поетичних збірок, збірок оповідань, він написав навіть 

роман. Знавець мов, він перекладав не тільки східних поетів – Омара Хайяма, Сааді, Хафіза, 

Фірдоусі, а й західноєвропейських авторів. Основною була для нього дослідницька робота. 

Багато його праць сьогодні справедливо вважаються класичними, хрестоматійними. До них 

слід віднести роботи з історії Ісламу; історико-літературознавчі праці – двотомник «Історія 

Туреччини та її літератури», «Історія арабів і арабської літератури світської й духовної», 

тритомник «Історія Персії, її літератури і дервішської теософії», «Історія нової арабської 

літератури». 

Агатангел Кримський брав активну участь в українському національному житті кінця XIX 

століття, листувався з відомими діячами української культури — Омеляном Огоновським, 

Борисом Грінченком, Іваном Франком, Лесею Українкою, Михайлом Павликом та ін. У цей 

період своєї діяльності Кримський вів наукову полеміку з Олексієм Соболевським, який 

пропагував гіпотезу Михайла Погодіна про те, що давні кияни були росіянами, які тільки в 

період монгольської навали відійшли на північ. 

 

Родина Кримських: Юхим 

Юхимович, Марія 

Фердинандівна (дружина), 

Юхим Степанович, Марія 

Юхимівна, 1908 рік. 

1918 року переїхав до Києва, де обійняв посаду неодмінного секретаря заснованої 

гетьманом Павлом Скоропадським Української академії наук. У Києві Кримський був 
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творцем українського сходознавства, працював професором всесвітньої історії в Київському 

університеті. 

 В Академії наук він також очолював історико-філологічний відділ, кабінет арабо-

іранської філології, комісію словника живої мови, комісію історії української мови, 

діалектологічну та правописну комісії. З 1921 року він також був директором Інституту 

української наукової мови, таким чином зробивши неоціненний внесок у справу нормативного 

ставлення української мови. 

У жовтні 1921 року брав участь у Першому Всеукраїнському Церковному Соборі, який 

підтвердив автокефалію Української автокефальної православної церкви. 

У 1918—1921 роках водночас був редактором «Записок Історично-філологічного 

відділу Української Академії наук», з 8 серпня 1925 року — головою Київського філіалу 

Всесоюзної асоціації сходознавства, створеного при ВУАН. У Києві Агатангел Кримський 

плідно працював лише у 1918—1928 роках. 

12 вересня 1921 року в знак визнання його заслуг Рада Народних Комісарів Української 

СРР прийняла постанову «Про соціальне забезпечення заслужених працівників науки», серед 

інших достойників, Кримському дозволено видання за державний кошт наукових праць; його 

звільнено від сплати державних податків; заборонено реквізиції та ущільнення помешкання, 

яке він займав; матеріально забезпечено, а у випадку смерті — членів родини поза 

категоріальною довічною ставкою заробітку 

  
Комісія живої української мови, стоять, зліва направо: Василь 
Дем'янчук, Всеволод Ганцов, Григорій Голоскевич та Ольга 
Андрієвська. Сидять, зліва направо: Петро Стебницький, 
Агатангел Кримський, Марія Грінченко, Сергій Єфремов. 2 
вересня 1922 року 

«Нариси з історії української 

мови», Шахматов, 

Кримський. 

Кримський не мав щастя в особистому житті, протягом 

життя таємно й безнадійно кохаючи Лесю Українку. На його 

шістдесятиріччі в приміщенні теперішньої президії Академії 

наук України Павло Тичина прочитав присвячений 

Кримському вірш, де згадувалася «вічно мрійна Леся 

Українка», що розкрило цю таємницю. 

Особисте життя Кримського було заповнено клопотами 

про брата і сестру, а пізнє одруження не принесло щастя й 

родини. Влітку він працював дома, в Звенигородці. 

Господарство вела сестра – Марія Юхимівна. Він мав бричку 

та пару коней, за якими доглядав конюх Василь 

Мірошниченко. Писав здебільше академік надворі під 

яблунями, вирощеними зі щеп із с. Моринці. 

 
А. Кримський з сестрою Марією 

Юхимівною 
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Не можна сказати, що кар'єра 

Кримського складалася безхмарно. У 

1920-1930-х роках він піддавався гонінням 

як «буржуазний націоналіст».  

Напівсліпий, немічний самотній 

вчений потребував допомоги секретаря, 

читця або коректора. Таким помічником 

був для нього Микола Левченко, якого 

він усиновив і який згодом став 

дослідником, завідував академічною 

друкарнею.  

У травні 1928 року під тиском 

Наркомату освіти (а фактично — ЦК КП(б)У) А.Ю.Кримський змушений був залишити свою 

посаду. Це стало початком особистої трагедії вченого. 

1929 року, коли почалися арешти, які завершилися 

інспірованим НКВС процесом над «Спілкою визволення 

України», Левченка разом з багатьма іншими 

співробітниками академії репресували. Перед цим він своїм 

свідченням врятував Кримського від арешту. Після заслання 

Левченка залишилася його вагітна дружина і, щоб дати 

дитині ім'я, Кримський усиновив новонародженого хлопчика. 

І ось всесвітньо відома людина пише слідчому ОГПУ, 
якомусь М.Гольдману (8.08.1929):  

«Вірний син Радянської України, непохитний прихильник і 
слуга Радянської влади, я, старий заслужений вчений, 
звертаюсь до Вас із проханням – ні, не з проханням, а з 
благанням –дати мені спромогу нормально провадити мою 
наукову працю. А для цього –поверніть мені мого наукового 
секретаря М.З.Левченка...» 

Листи допомогли: Микола Левченко не досидів на 
Соловках призначені 10 років і повернувся 1934-го. 
Очевидно, його зобов'язали стежити за названим батьком. 
Левченко цього не захотів і наклав на себе руки. 

З 1929 року Кримського почали переслідувати, 

позбавляти посад. У 1930-х роках він був практично усунений від науково-викладацької 

роботи в академічних установах України. Але – нічого фатального поки не відбулося, хоча 

репресії проти інтелігенції йшли повним ходом.  

Після приєднання Західної України в 1939 році Кримський був відновлений на всіх 

посадах, здійснив низку поїздок до цього регіону. Тепер він потрібний був владі, оскільки для 

знову приєднаних земель міг служити прикладом успішної кар'єри й можливостей, які нібито 

давала вченим радянська влада... 

Здавалося, на схилі років усе складалося відносно добре – як, звичайно ж, і повинно 

було бути в ученого такого масштабу і з таким послужним списком. 22 червня 1940 року Указом 

Президії Верховної Ради СРСР Агатангела Кримського навіть нагородили Орденом Трудового 

Червоного прапора. Через місяць у газеті «Вісті» був опублікований наказ про присвоєння 

йому звання «Заслужений діяч науки УРСР».  

Півроку потому широко відзначався 70-річний ювілей вченого, організований на 

найвищому рівні – у ньому взяли участь найбільші наукові інституції України – Академія Наук, 

Спілка письменників, Київський державний університет. Було сказано багато добрих слів, на 

його адресу надійшли десятки привітальних телеграм і листів від колег... 
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Війна застала вченого в Криму, де він переніс мікроінсульт. А 19 липня 1941 року, коли 

він ще не зовсім одужав, до нього прибула машина НКВД – нібито щоб відвезти до місця 

евакуації. Лейтенант НКВС мав повноваження у разі відмови Кримського їхати добровільно, 

відвезти його примусово. Кримський був змушений погодитися. Із Звенигородки його 

перевезли до Києва. 

Згідно з постановою від 20 липня 1941 року, 

Кримського направляли до внутрішньої в'язниці НКВД із 

обвинуваченням: «Політичне забарвлення: український 

націоналізм». З перших же допитів стало зрозуміло, що 

старого академіка звинувачують у зв'язках із СВУ – 

націоналістичною організацією «Спiлка визволення 

України» (як відомо вже сьогодні – її не існувало). Йому 

ставили питання про знайомство з Симоном Петлюрою, 

ставили в провину націоналістичні установки в 

укладанні словників. Сам Кримський такого роду 

звинувачення відкидав: «Ніколи ідеологом українського 

націоналізму я не був і не міг бути, тому що це огидно 

всій моїй природі і моєму світогляду», – говорив він 

слідчому. 

У карній справі №148001, заведеній НКВС, є вражаючий 
факт. Видатного вченого, лінгвіста-поліглота, допитував 

напівграмотний «особіст-інтернаціоналіст», який не володів жодною мовою. Напружуючи 
слабкий зір, Агатангел Юхимович читав протоколи допитів і виправляв граматичні помилки 
свого мучителя... 

Вирок був такий: «Кримський викритий у тому, що він є ідеологом українського 

націоналізму, проводив антирадянську націоналістичну діяльність». 

30 жовтня 1941 року Агатангела Кримського перевели до Кустанайської в'язниці, де він 

одразу ж потрапив до лікарняної камери. Через кілька місяців, 25 січня 1942 року,  в жахливому 

бруді й смороді, серед хворих і вмираючих Агатангел Криимський помер у лазареті 

Кустанайської загальної тюрми №7. Згідно з діагнозом, причинами смерті були похилий вік і 

загальна слабкість.  

Довгий час ніхто не знав, де знаходиться знаменитий академік... Реабілітований у 1957 

році. 

Постановою Ради Міністрів УРСР № 203 від 7 травня 1971 року Володимир-

Волинському педагогічному училищу присвоєно ім'я Агатангела Юхимовича Кримського з 

нагоди 100-річчя від дня народження вченого (нині «Володимир-Волинський педагогічний 

коледж ім. А. Ю. Кримського»). 

У 1992 році засновано Волинську обласну премію імені Агатангела Кримського «за 

досягнення в галузі художньої літератури (поезія, проза, драматургія, переклади), 

документальної і науково-критичної літератури (естетика, літературознавство, 

мистецтвознавство, критика, мемуаристика, біографії, публіцистика, журналістика), 

театральної режисури, акторських робіт». 

Сьогодні ім'я Агатангела Кримського носить Інститут сходознавства НАН України. Його 

засновником і першим директором став 1991 року Омелян Прицак – колись талановитий 

аспірант Кримського зі Львова, професор Гарвардського університету. 

Рішенням Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО Агатангел Кримський внесений до списку 

найвидатніших діячів людства. 

З ім’ям А. Кримського тісно пов’язане становлення Всенародної бібліотеки України (нині 

 ̶  Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). Він брав участь у підготовці першого 

Статуту бібліотеки (1918), разом із Вернадським започаткували 1919 р. зібрання єврейських 
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рукописів і друкованих видань на підтримку нового наукового напряму УАН  ̶  дослідження 

єврейської культурної спадщини в Україні.  

Особистий архів А. Кримського зберігається в НБУ ім. В. Вернадського та Науковому 

архіві Наукової бібліотеки НаУКМА. Науковий спадок ученого вражає: Агатангел Юхимович 

написав 1275 праць, надруковано з них понад п’ятсот. Перу невтомного дослідника належать 

багато робіт про іслам, історію арабів, тюрків, літературу східних народів. 

Ім’я славного земляка носять вулиці в Києві, Бахчисараї, одна з центральних вулиць 
Звенигородки. У 1968 році у м.Звенигородка встановлено меморіальну дошку на будинку, де 
жив і працював славетний вчений. 
 
Я низько вклоняюсь тобі, Україно, 
За славного сина твого. 
Він був Українцем 
І відданим сином, 
Ніщо не зломило його. 
  
Боротись за волю, 
Боротись за правду 
Йому вистачало жаги. 
Його не лякали погрози і тюрми, 
Були не страшні вороги. 
  
Він твердо і мужньо 
Дивився в майбутнє, 
Ні сил не жалів, ні життя. 
За нас, українців, 
Віддав він свободу, 
За наше ясне майбуття. 
  
І гордо ми кажем ім'я – Агатангел, 
Яке так крилато звучить. 
І віримо щиро, 
Що пам'ять про нього 
У наших серцях буде жить! 
Вікторія Соколова 

 

Агатангел Кримський і діячі кримськотатарського відродження 

Зв'язки видатного вченого, поліглота, засновника українського сходознавства 

Агатангела Кримського з Кримом були глибокими і тривали практично протягом всього його 

життя. Загальновідомим є факт, що сам Кримський був кримськотатарського походження (на 

це вказує навіть прізвище Кримський). Підтверджує це і свідчення самого Кримського, а його 

біографи, зокрема Омелян Пріцак, відзначають, що бахчисарайский предок сім'ї Кримських, 

який покинув Крим в кінці XVII ст. і переїхав жити на Мстіславщіну, був муллою. У спогадах і 

листуванні самого Агатангела Кримського підтверджень цьому факту поки немає. 

Агатангел Кримський неодноразово бував на батьківщині предків. Він співпрацював із 

видатним кримськотатарським просвітителем, видавцем Ісмаїлом Гаспринським, серед його 

студентів були кримчани. 

Досить часто він відвідував Ялту й Бахчисарай. У Бахчисараї спілкувався з Ісмаїлом 

Лемановим, викладачем російської й арабської мов у знаменитому Зинджирли медресе. 

Теплі стосунки пов'язували Кримського з істориком і філологом Османом Акчокракли, з 

професором Бакинського університету, філологом і поетом Бекіром Чобан-заде. Серед його 

друзів був і молодий кримськотатарський поет Абдулла Лятіф-заде, з яким Агатангел 

Юхимович обговорював розвиток і проблеми кримськотатарської художньої літератури. 
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Його учнем був Якуб Кемаль, завідувач Східного музею в Ялті. За свідченням 

Кримського, вже надрукований 1940 року рукопис Кемаля «Документальна історія цехів в 

Кримському ханстві» так і не побачив світ і був повністю знищений. Але що там рукописи і 

книги – за якихось кілька років 1930-х були знищені й самі ці молоді талановиті діячі 

кримськотатарської культури... 

Загибель своїх кримськотатарських друзів Агатангел 

Кримський переживав важко. Почасти тому ми сьогодні зовсім 

інакше оцінюємо значення збірки «Студiї з Криму» – улюбленого 

дітища Кримського, куди увійшли і твори кримськотатарських учених 

– Якуба Кемаля й Османа Акчокракли, репресованих сталінським 

режимом. 

До участі у збірнику були запрошені маститі вчені. Кость 

Харлампович опублікував тут матеріал «Листування запорізьких 

козаків із султаном. З доповненням Запорізького листа в 

літературній обробці Степана Руданського». Олександр Оглоблін 

– статті «Вірші смоленського шляхтича Н. Поплонського на честь 

Перекопського бою 1691 року» і «Петрик, ханський гетьман України». Арсеній Маркевич 

розмістив дослідження «З культурного минулого Криму ХIХ ст.». Якуб Кемаль опублікував 

статтю про арабський суфійський рукопис ХІІІ століття, знайдений у Криму, а Осман 

Акчокракли виступив із антологією кримськотатарських поетів. 

Але найширше місце у книзі займають роботи самого Агатангела Кримського. Видання 

відкриває його велике дослідження «Сторінки історії Криму і кримських татар», у якому є 

розділи «Татари», «Нариси історії Кримського ханства», «Хронологічна таблиця кримських 

ханів», «Чуфут-Кале», «Про долю українських бранців у Кримському ханстві». Окрім того, 

Кримський розмістив у збірнику статті «До історії сучасних 25% татарського населення в 

Криму» й історіографічну роботу «Література кримських татар». Збірка «Студiї з Криму» й нині 

не втратила своєї наукової цінності, для кримознавців – це найважливіше історичне джерело. 

 

 Одним з найближчих друзів і соратників Агатангела 

Кримського, як було сказано вище, був Ісмаїл-бей Гаспринський 

(1851-1914) - будитель, просвітитель і реформатор кримських шкіл, 

засновник і видавець журналу «Терджуман» («Перекладач»), 

діяльність якого припадає на останню чверть XIX - перші 

десятиліття XX ст. Про відносини І. Гаспринського та А. Кримського 

грунтовну статтю написав український дослідник-арабіст Юрій 

Кочубей. Зокрема, він вказує на велику роль А. Кримського в 

популяризації літератури кримських татар, журналу «Терджуман» 

і І. Гаспринського. А. Кримський підтримував реформаторські 

підходи свого колеги щодо освіти та навчання в кримських 

мектебах і медресе, рівень викладання в яких потребував 

термінового поліпшення. 

Як писав А. Кримський, вся освіта в ті часи перебувала в руках консерваторів-

клерикалів, які управляли духовною школою вищого ступеня Зинджирли-медресе в 

Бахчисараї (заснована ще в 1500 р ханом Менглі-Гіреєм) і цілим рядом початкових дитячих 

шкіл (мектебе), «де навчання велося тим самим архаїчним середньовічним методом, який 

швидше забивав голову дитини, ніж вчив». Саме з початком діяльності Ісмаїла-бея 

Гаспринського почалася епохальна зміна всієї системи освіти в Криму. 

А. Кримський, який разом з колегою І. Гаспринського Ісмаїлом Лемановим вирішивши 

відвідати відому ісламську школу в Бахчисараї - Зинджирли-медресе, залишив про неї такі 

спогади:  



13 
 

«Пам'ятаю як навесні 1905 р. побував я в Зенджірлі разом з Лемановим, і він хитренько, 

заздалегідь попросив мене не говорити з софтами (студентами-богословами) або з ним ні по-

російськи, ні по-татарськи, тільки класичною арабською: що з того вийде. Вийшло те, що жоден 

з софтів не зміг на мої арабські запити скласти мені відповідь скільки-небудь грамотну: вони 

намагалися зліпити простенькі арабські пропозиції, але мало їм це вдавалося, а тим часом я 

з Лемановим, в присутності софтів, вели арабську наукову бесіду, обмінювалися враженнями 

і т. д. Леманов був дуже задоволений: "Нехай наші клерикали знають, що навіть мову святого 

Корану гяури розуміють краще, ніж вони. А чому? Тому що вчили його новим європейським 

методом, а не старим середньовічним"». 

Ісмаїл-бей займався активним впровадженням нових методів навчання в медресе і 

мектебе, готував і видавав підручники, закладав «нової школи». 

Про реформаторську діяльність свого друга А. Кримський писав: «Такі передові освічені 

патріоти, як Гаспринський, не сидять і не чекають, поки їм російська адміністрація створить 

хороші світські школи, а самі намагаються пропагувати реформу в тих духовних мектебах і 

медресе, які у кримчаків (кримських татар) вже є». Пише він і про популярність нових 

дидактичних підходів, введених І. Гаспринським в навчальних закладах Бахчисарая, де ці 

методи використовувалися. У ці школи почали приїжджати студенти з-за меж Криму, а в різних 

областях Російської імперії поступово відкрили вже понад 500 новометодних мектебів. 

 І. Гаспринський відомий і як засновник журналу «Терджуман», який виходив  

татарською та російською мовами. А. Кримський повністю підтримував свого друга в цій справі. 

У монографії «Література кримських татар» він зазначив: «Головну ж свою енергію 

Гаспринський віддав газеті" Терджуман ", яку редагував він до смерті, понад тридцять років. 

Газета згуртувала навколо себе місцеві культурні сили, які могли знайтися... Грошової вигоди 

"Терджуман" не давав». І продовжує: «" Терджуман "понад два десятки років був єдиною (або 

ледь не єдиною) мусульманської газетою, з величезним впливом на всіх тюрків; і тому, 

наприклад, казанські татари вносять Ісмаїла Гаспринського як велике ім'я в свою власну 

історію літератури». 

Діяльність А. Кримського та І. Гаспринського стала надзвичайно важливою для 

українського і кримськотатарського народів. Як зазначає Ю. Кочубей, «багато що об'єднує нас 

(українців і кримських татар), нехай символом нашого єднання будуть Ісмаїл-бей 

Гаспринський і Агатангел Кримський». 

А. Кримський часто відвідував Крим, живучи там по кілька 

місяців, користувався місцевими бібліотеками та архівами, проводив 

наукові дослідження, які стали основою його праць про Крим. 

 Одним з учнів А. Кримського був кримськотатарський історик, 

знавець Корану і ісламознавства Якуб Кемаль (1885-1939), який 

завідував Східним музеєм в Ялті. Також він був дослідником суфізму, 

літературних пам'яток часів Золотої орди і династії Гіреїв. Серед цих 

рукописів були і суфійські. Зокрема, А. Кримський у книзі «Студії з 

Криму» (Київ, 1930) опублікував знайдену Я. Кемалем «Арабський 

суфійський рукопис XIII ст., В Криму знайдену, і чи не в Криму 

написану». Цей рукопис виявили в 1927 р під час етнографічної 

експедиції в с. Тарак-Таш в Криму, і її повна назва звучить як «Книга 

лампадок у справі суфійства». Цей рукопис, який можна назвати 
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особливою енциклопедією суфізму, складається з 63 розділів на 278 сторінках і дає важливі 

дані про суфізм як релігійну течію, прикмети суфіїв, спосіб їхнього життя, їх релігійний 

регламент, а також опис побуту суфіїв - їх жител, їжі, одягу і т.д. 

Якуб Кемаль, як і більшість кримськотатарської інтелігенції, був репресований і загинув 

у радянській тюрмі в 1939 р. 

 Ще одним учнем і колегою А. Кримського був видатний діяч 

кримськотатарського відродження Осман Акчокракли (1879-1938). 

Він також був близьким соратником Ісмаїл-бея Гаспринського, 

працював в редакції його газети «Терджуман». 

Осман Акчокракли - близький друг А. Кримського, про який 

знаменитий сходознавець писав: «Як з'ясувалося, Акчокракли був 

дуже хорошим каліграфом,"хаттатом", знавцем мусульманських 

почерків, і Петербурзька татарсько-арабська літографія 

(літотіпографія) Ільяса-мурзи Бораганского запросила молодого 

Османа Акчокракли до себе на службу в Петербург. Наслідком цього 

було видання "Образцов мусульманських письмен" (вийшли в 

Санкт-Петербурзі в 1900 р), дуже корисне для молодих орієнталістів. 

Там, в російській столиці, з'явилися і перші белетристичні твори Османа Акчокракли, написані 

під сильним впливом російської літератури». 

Осман Акчокракли відомий і як автор прозових та поетичних творів, перекладач, 

зокрема віршів А. Пушкіна, драматург, автор музичної драми «Бахчисарайський фонтан». З 

1922 року працював в Кримському університеті, викладав османський мову і східну каліграфію, 

читав лекції в Київському і Харківському університетах. 

Найбільш плідним періодом наукової і творчої діяльності Османа Акчокракли стали 

1920-ті роки. Тільки в газеті «Єні Дунья» в 1924 - 1925 роках виходять понад два десятки його 

статей з історії, археології, етнографії кримських татар. 

У 1925 році Осман Акчокракли разом з Усеін Боданінським бере участь в етнографічній 

експедиції в Крим з метою збору історичних пам'яток і запису фольклорних матеріалів. Під час 

експедиції він відкрив історико-літературну пам'ятку - поему Джан Мухаммеда про похід 

Тугайбея в допомогу Богдану Хмельницькому. Про це О. Акчокракли зробив доповідь на II 

Всеукраїнському з'їзді сходознавців в Харкові в 1929 році. Короткий виклад поеми було 

опубліковано в українському журналі «Східний світ». 

Ще одне дуже важливе наукове досягнення Османа Акчокракли - дослідження 

кримськотатарських родових знаків (тамга). Він зібрав близько 400 тамга, систематизував їх і 

зробив їх науковий опис. Відмінне знання арабської та турецької мов дозволило Осману 

Акчокракли вивчити епіграфічні пам'ятники Криму - в Чуфут-Кале, Ескі-Кирим, Отузах. 

Його кримознавчі праці є сьогодні особливо цінними: «Татарські тамги в Криму», 

опубліковані в матеріалах наукової етнографічної експедиції по вивченню кримськотатарської 

культури в Криму 1925; «Старокримські й Отузькі написи XIII-XV ст.», «Нове з історії Чуфут-

Кале»; опис пам'яток Бахчисарая, Кок-Коза, Ялти, Алушти, Капсихор, Судака, Старого Криму, 

Кефе, публікувалися кримськотатарською мові в газеті «Єні Дунья» протягом 1924-1925 років, 

а також статті з археології, фольклору та етнографії Криму в кримськотатарському журналі 

«Ілер», надруковані в 1926 і 1927 роках. 

Осман Акчокракли добре знав українську мову. У книзі «Студії з Криму», виданій в 1930 

році під редакцією А. Кримського та згодом забороненої, серед робіт, присвячених Криму і 

кримським татарам, вміщена невелика антологія кримськотатарських поетів, упорядником і 

одним з перекладачів якої був О. Акчокракли. Кримськотатарські поезії, представлені тут 

українською мовою, майже все зробив О. Акчокракли, а дві поезії Газаї - А. Олесницький. Сам 

А. Кримський тільки вніс деякі стилістичні правки в текст. Антологія побудована за 

хронологічним принципом: починається віршами Газі Гірея II, далі йдуть вірші Хільмі Кримчака, 
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самого Османа Акчокракли, Абдульгаффара Шейх-заде, Бекіра Чобан-заде та інших поетів. 

Підрядкові пояснення окремих слів зробив А. Кримський. 

Одним з поетів, над перекладом віршів якого працював О. Акчокракли, є кримський хан 

Газі Гірей II Бора (Вихор), відомий під псевдонімом Газаї. Український поет Іван Франко також 

перекладав його поезії. 

Останні роки свого життя Осман Акчокракли провів в Баку. На початку квітня 1938 року 

його заарештувало НКВС і за надуманими звинуваченнями в шпигунстві, націоналізмі і 

пантюркізмі 17 квітня розстріляло в Сімферополі. 

 Своїм близьким кримськотатарським колегою А. Кримський також 

вважав і Бекіра Чобан-заде, видатного кримськотатарського вченого-

тюрколога України та Туреччини, поета та письменника, який зробив великий 

внесок у вивчення мови й літератури не лише свого народу, а й у розвиток 

мовознавства і літературознавства багатьох тюркських народів. Його ім’ям 

названо нещодавно створений Навчально-науковий інститут сходознавства, 

що є структурним підрозділом розташованого з 2016 року у Києві Державного 

закладу «Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського». 

Вчився на кошти мусульманського благодійного товариства, як 

талановитий юнак у Стамбулі: Галатасарайський ліцей (словесне відділення), трирічні вищі 

курси арабської та французької мов при Стамбульському університеті, отримав право 

викладання у школах та ліцеях. Потім навчання на історико-філологічному факультеті 

Будапештського університету (Угорщина), де Бекір Чобан-заде вивчав «Кодекс Куманікус» - 

знаменитий письмовий пам’ятник кипчакської мови. Після захисту докторської дисертації 

молодий вчений викладав у Будапештському та Лозаннському (Швейцарія) університетах і в 

26 років вже став професором обох цих закладів. 

З 1922 року – професор Кримського університету (нині  ̶ Таврійський), а пізніше його 

ректор. З 1924 року – професор Бакинського університету (Азербайджан), автивно брав участь 

у переході від арабської писемності до латинської.  

З 1928 року проти Бекіра Чобан-заде розгорнулась наклепниська кампанія у 

кримському і бакинському друці, вченого звинуватили в пантюркізмі, «буржуазному 

націоналізмі», але незважаючи на це, професор зберіг авторитет у наукових колах і у 30-х 

роках завідував кафедрою узбецької мови в Ферганському педінституті, викладав у 

Ташкентському університеті, Бухарському педінституті, обраний дійсним членом 

Азербайджанського філіалу АН СРСР, в 1935 році обраний членом 

Паризького лінгвістичного товариства. Видавав свої вірші ще з часів 

навчання у Туреччині. 

Заарештували Бекіра Чобан-заде 1937 року у Кисловодську і 

через 7 місяців засуджено до вищої міри. .Страчений 13 жовтня 1937 

року.  

Серед кримських друзів Агатангела Юхимовича був молодий 

революційний кримськотатарський поет, критик, перекладач, 

літературознавець Абдулла Лятіф-заде. Абдулла народився в 

Сімферополі, вчився в медремі в Криму та в стамбульській школі. Після повернення до Криму 

працював вчителем в Євпаторії та Симферополі. 1917 року був обраний делегатом І Курултаю 

кримськотатарського народу, брав участь у переведенні кримськотатарської мови на 

латиницю, розробці норм літературної мови. Закінчив аспірантуру в Державній академії 

мистецтвознавства в Кримському педагогічному інституті. 

Писав соціальну та громадянську лірику, яка зазнала впливу Маяковського. 

Перекладав на кримськотатарську твори Пушкіна та Толстого, був знайомий з Павлом 

Тичиною. 1937 року був звинувачений у контрреволюційній діяльності та страчений наступного 

року. 
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Методичні рекомендації 

День кримського спротиву російській окупації 

26 лютого  ̶  пам’ятна дата прийнята до річниці 
проведення мітингу кримськотатарського народу та 
українців у м. Сімферополі, який пройшов цього дня у 
2014 році на підтримку територіальної цілісності України 
та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради 
Криму. 

Дата була відзначена один раз, у 2016 році, 
відповідно до Постанови Верховної Ради України № 
3807 від 2.02.2016 р. «Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2016 році». В подальшому ця дата не 

відзначалась. 

25 лютого під будівлею кримської Верховної Ради відбувся проросійський мітинг, 
організований «Кримським фронтом» та «козацькими» організаціями. Учасники вигукували 
проросійські гасла та вимагали відокремлення Криму від України шляхом проведення 
референдуму. Перед мітингувальниками виступив голова ВР АРК Володимир Константинов, 
який оголосив  про проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з’явилась інформація про 
те, що на сесію може бути винесене питання про вихід Криму зі складу України. 

26.02.2014 під стинами ВР АРК паралельно відбулися 2 акції: проукраїнський мітинг, 
організований Меджлісом кримськотатарського народу (10 тис. учасників), та проросійський (7 
тис. осіб), ініціатором останнього стала партія «Руська єдність». Через незадовільні заходи 
безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками виникли 
сутички, загинуло 2 людини. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору 
кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія  парламенту була скасована. 

Наступного дня озброєні російські спецпризначенці захопили будівлі ВР АРК та Ради 
міністрів АРК у м. Сімферополі. 

26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу 
про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя /День кримськотатарського спротиву російській окупації/, як щорічної пам’ятної 
дати. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №58/2020 

Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

З метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у 
відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 
26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України 
за участю кримських татар, українців та представників інших національностей постановляю: 

1. Установити в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя, який відзначати щороку 26 лютого. 

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати розроблення за участю представників 
державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства 
і затвердження планів заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя. 

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

26 лютого 2020 року 
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День боротьби за права кримськотатарського народу 

День боротьби за права кримськотатарського народу  ̶  день пам’яті в Україні, що 
відзначається щорічно 18 травня, у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 року. 
Започаткований 16 травня 2014 року указом виконувача обов’язків Президента України 
Олександра Турчинова напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар з Криму. 

УКАЗ 
Президента України 

Про День боротьби за права кримськотатарського народу 
Ураховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму 

колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній 
землі, з метою підтримки боротьби громадян України - кримських татар за реалізацію своїх 
прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції 
України п ос та нов ля ю : 

1. Установити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який 
відзначати щороку 18 травня. 

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
Виконуючий обов'язки 

Президента України, 
Голова Верховної Ради України                                                                           О.ТУРЧИНОВ 
м. Київ 
16 травня 2014 року 
№ 472/2014 
 

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу  

День пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу  ̶  це день пам’яті в 
Україні, що відзначається щорічно 18 травня у 
річницю депортації кримськотатарського народу 1944 
року. Започатковано 12 листопада 2015 року 
постановою Верховної Ради України. Цією ж 
постановою ВР депортація з Криму кримських татар 
визнана геноцидом кримськотатарського народу. 

П О С Т А Н О В А  
Верховної Ради України 

Про визнання геноциду кримськотатарського народу 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.469) 

Верховна Рада України, керуючись положеннями Конвенції про запобігання злочину 
геноциду та покарання за нього, 

вшановуючи пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року, 
висловлюючи підтримку кримськотатарському народові, 
засуджуючи політику тоталітарного режиму щодо утисків кримськотатарського 

народу, п ос тан овл я є : 
1. Визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом 

кримськотатарського народу. 
2. Установити в Україні 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

народу. 
3. Верховна Рада України заявляє, що системний тиск на кримськотатарський народ, 

репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично 
вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс 
кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, на тимчасово 
окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати 
початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу. 

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

Голова Верховної Ради України                                                         В.ГРОЙСМАН 

м. Київ 

       12 листопада 2015 року 

       № 792-VIII 
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Уповноважений Президента України у справах 
кримськотатарського народу 

Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу — 
офіційно вповноважена Президентом України особа, яка здійснює державні повноваження 
щодо забезпечення додержання конституційних прав кримськотатарського народу як 
корінного народу України, збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності у складі України. 

Посада «Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу» 
була запроваджена указом Президента України Петром Порошенком у серпні 2014 року. 

Першим на цю посаду був призначений Народний депутат 
України Мустафа Джемілєв . В складі Адміністрації Президента 
України створено відділ забезпечення діяльності 
Уповноваженого Президента України у справах 
кримськотатарського народу. 

18 травня 2019 року Мустафу Джемілєва було звільнено з 
посади указом Президента України Петра Порошенка (на 
офіційній сторінці у соцмережах вказано – «за власним 
бажанням»). З моменту звільнення Мустафи Джемілєва з посади 
у травні 2019 року, новий уповноважений так і не був 
призначений, хоча посада не була розформована. 

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 2019 року казав, що 
чекає пропозицій від кримських татар щодо кандидатури на посаду уповноваженого у справах 
кримськотатарського народу. Джемілєв, у свою чергу, повідомив, що подав кандидатуру 
голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова на цю посаду ще в серпні 
2019 року. 

Основними завданнями Уповноваженого є: 

 моніторинг додержання в Україні конституційних прав кримськотатарського народу та 
внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення 
порушень таких прав, запобігання спробам їх обмеження; 

 участь у підготовці проектів законів, актів Президента України з питань захисту прав 
кримськотатарського народу, збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та 
релігійної самобутності; 

 участь у розробленні пропозицій з питань захисту суверенітету і територіальної цілісності 
України; 

 підготовка та організація заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного 
характеру, з питань забезпечення прав кримськотатарського народу; 

 інформування громадськості про здійснення Президентом України повноважень щодо 
забезпечення додержання конституційних прав кримськотатарського народу як корінного 
народу України.  

Пан Мустафа Джамілєв залишається Лідером кримськотатарського народу. Ознайомитись 
із його діяльністю, як політика можна на офіційних сторінках у соцмережі Фейсбук (див. 
Корисні посилання). 
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Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті 

18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день 
вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було 
виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права 
кримськотатарського народу. Український інститут національної пам'яті підготував  матеріали 
та архівні фото, присвячені цій темі. 

Операція радянських військ з вигнання нацистських окупантів з території Кримського 
півострова почалася 8 квітня 1944 року і завершилася в ніч на 13 травня. Ще до завершення 
боїв, 22 квітня в доповідній записці на ім’я Лаврентія Берії кримські татари були звинувачені в 
масовому дезертирстві з лав Червоної армії. 10 травня Берія в листі Сталіну повторив 
попередній закид, додавши до нього «зрадницькі дії кримських татар проти радянського 
народу» та «небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці 
Радянського Союзу». Також в листі була сформульована пропозиція виселити все 
кримськотатарське населення до Узбекистану. 

Наступного дня, 11 травня 1944 року було прийнято цілком таємну Постанову 
Державного комітету оборони № 5859сс «Про кримських татар». В ній наводилися попередні 
претензії до кримськотатарського населення – начебто масове зрадництво та масовий 
колабораціонізм, – які стали обґрунтуванням депортації. Насправді жодних доказів «масового 
дезертирства» кримських татар не існує, а абсолютна більшість колабораціоністів загинула в 
боях чи була засуджена в індивідуальному порядку. 

Депортація кримськотатарського населення розпочалася о 3 годині ранку 18 травня 
1944 року і завершилася, в основному, 20 травня. До операції було залучено 32 тис. 
співробітників НКВД. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини, 
дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку 
до 500 кг на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кг речей та 
продуктів, абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. 
Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом 2 днів кримських татар звозили 
машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами 
відправляли на схід. 

Під час головної хвилі депортації (18-20 травня) виселено 180 014 осіб, для 
перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тис. мобілізованих 
військкоматами протягом квітня-травня кримськотатарських юнаків окремо відправлено на 
наряди Головного управління формування резервів до Гурьєва (Атирау, Казахстан), 
Куйбишева та Рибінська, а ще 5 тис. кримських татар заслано на роботи до таборів тресту 
«Московуголь». Разом вигнано з Криму за перші два дні 191 044 осіб. Окремо 5989 чоловік, 
звинувачених у співпраці з німцями, та іншого «антирадянського елементу» заарештовано під 
час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних 
зведеннях про вигнанців. 

Під час червневих депортацій болгар, вірмен, греків та «іноземних підданих» було 
додатково було виселено 3141 кримського татарина, яким пощастило врятуватися в 
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травні. Таким чином, загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала: 183 тис. 
осіб на загальне спецпоселення, 6 тис. у табори управління резервів, 6 тис. до ГУЛАГу, 5 тис. 
спецконтингенту для Московського вугільного тресту, а разом 200 тисяч осіб. Серед дорослих 
спецпоселенців знаходилося також 2882 росіян, українців, циган, караїмів та представників 
інших національностей, яких було виселено через приналежність до змішаних шлюбів. 

Останній ешелон з депортованими прибув до Узбекистану 8 червня, певна частина 
кримських татар в дорозі загинула. Кількість таких за офіційними джерелами – 191 людина – 
викликає сумніви. Втім, навіть радянська статистика дозволяє простежити зменшення кількості 
вигнаного населення. 

Відразу після перемоги над нацизмом розпочалася тотальна демобілізація кримських 
татар з лав Радянської армії. Протягом 1945-1946 рр. в трудові табори Сибіру та Уралу було 
направлено 8995 військовослужбовців, яким лише через кілька років дозволили возз’єднатися 
із родинами на засланні. Така сама доля спіткала і відзначених воїнів – навіть двічі Герою 
Радянського Союзу Амет-Хану Султану не дозволили повернутися до Криму. В усіх 
спецпоселенців-військових вилучалися військові квитки, їм заборонялося носити зброю. При 
цьому старші офіцери залишалися на службі, тоді як старші офіцери-політпрацівники та 
співробітники карних органів відправлялися на спецпоселення. 

Постановою радянського уряду від 8 січня 1945 р. «Про правовий статус 
спецпоселенців» відзначалося, що спецпоселенці користуються усіма правами громадян 
СРСР, але при цьому вони не мали права самовільно залишати райони спецпоселення, 
визначені для них, голови родин повинні були щомісяця реєструватися у міліції, а всі зміни у 
сім’ях повинні були доповідатися міліції у триденний термін. 

  Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. 
Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тис. 
кримських татар. Не меншої шкоди зазнало господарство Криму, позбавлене досвідчених 
працівників. 

  Після депортації радянський режим вдався до нівелювання історичної пам’яті про 
кримську державність та кримських татар. 25 червня 1946 року Крим був позбавлений статусу 
автономії та перетворений на звичайну область РРФСР, а протягом наступних двох років 
понад 80% оригінальної кримської топоніміки було замінено на стандартні радянські назви. 

  Звичайним явищем були втечі з місць заслання. Особливого масштабу це явище 
набуло 1948 р., коли втекло 8692 кримських спецпоселенця, з яких було затримано 6295 і 
притягнуто до відповідальності 2645 осіб. Уряд уже 21 лютого 1948 р. спеціальною постановою 
«Про заслання, висилку і спецпоселення» зобов’язало МВС встановити режим повного 
припинення втеч. 28 листопада 1948 р. Президія Верховної Ради СРСР своїм Указом «Про 
кримінальну відповідальність за втечу з місць обов’язкового і постійного поселення у віддалені 
райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни» встановлювала довічний термін 
виселення і призначала 20-річне покарання примусовими роботами за втечу та 5 років – за 
переховування. 

  Радянський уряд 5 липня 1954 р. зняв з обліку спецпоселенців, які не досягли 16 років, 
а також молодь, яка прийнята на навчання до навчальних закладів. 13 липня 1954 р. Президія 
Верховної Ради СРСР відмінила свій указ від 26 листопада 1948 р. про кримінальну 
відповідальність за втечу з місць заслання. 

  Відселені з Криму кримські татари звільнені із спецпоселень на підставі указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 р. без права повернення в місця, звідки вони були 
вислані, та без повернення конфіскованого майна. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 
грудня 1956 р. про розселення татар, німців, греків, болгар та вірмен, що раніше мешкали на 
території Кримської області і поверталися з місць поселення, визнавала неприпустимим їх 
повернення у Крим, а також вважала «недоцільним» розселення їх у Херсонській, Запорізькій, 
Миколаївській та Одеській областях. 

Незважаючи на половинчастість ухвалених рішень, вони все-таки полегшили 
громадянське становище депортованих, позбавивши їх принизливих формальностей обліку. 
Це давало можливість і для переселення в інші місцевості СРСР, якою поодинокі депортовані 
змогли скористатися. 

  Політичні акції кримських татар (петиційна кампанія, створення політичних організацій, 
акції протесту тощо) привели до ще одного політичного успіху. 5 вересня 1967 р. Президія 
Верховної Ради СРСР видала Указ «Про громадян татарської національності, які проживали 
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в Криму», який скасовував звинувачення в зраді кримських татар, проте проголошував нібито 
повне укорінення кримських татар в Узбекистані. У січні ж 1974 р. Президія Верховної Ради 
СРСР скасувала заборону грекам, вірменам, болгарам та кримським татарам повертатися в 
Крим на колишні місця їх проживання. 

  У період після Указу 1967 р. державні органи СРСР та УРСР вдалися до іншої тактики 
проти повернення депортованих народів у Крим. Основним знаряддям її став контроль за 
поверненням у Крим колишніх депортованих осіб за допомогою інституту прописки 
(реєстрації). Особам, які намагалися повернутися на законних підставах, органи внутрішніх 
справ утруднювали або й унеможливлювали придбання житла. Також вони ускладнювали 
процес прописки або відмовляли в ній. Будь-які прояви протесту, спровоковані цими діями, 
неухильно переслідувалися судовими органами. 

  Починаючи із 1968 р. розпочався процес організованої репатріації кримських татар до 
Криму. В кінці 1960-х – на початку 1970-х рр. цим шляхом повернулися додому понад 200 
родин, ще стільки саме прибули самостійно. До початку масового повернення наприкінці 1980-
х рр. в Криму проживало приблизно 7 тис. кримських татар. 

  14 листопада 1989 р. Верховна Рада СРСР прийняла Декларацію «Про визнання 
незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому 
переселенню, і забезпечення їх прав», а 7 березня 1991 року – Постанову «Про скасування 
законодавчих актів у зв’язку з Декларацією Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року 
«Про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, які зазнали 
примусового переселення, та забезпечення їхніх прав». Відтак відновлення за рахунок 
держави майнового та іншого стану репатріантів, яким цей стан був до моменту депортації, 
набувало необхідної легітимності. 

  Україна ніколи не відмовлялася від визнання актів органів колишнього СРСР щодо 
відновлення прав депортованих, а з часу проголошення незалежності взяла на себе повну 
відповідальність за долю всіх своїх громадян, включно з тими, що повертаються на її 
територію з місць депортації. 20 березня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Постанову 
№ 1140-18 «Про… гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави», 
якою визнала кримських татар корінним народом України та гарантувала їхнє право на 
самовизначення в складі України, а також 17 квітня 2014 року Закон України “Про відновлення 
прав осіб, депортованих за національною ознакою”. 

12 листопада 2015 Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом і 
проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У 2016 році 
Верховною Радою України перейменовано 75 одиниць адміністративнотериторіального 
устрою АР Крим та м. Севастополь, назви яких містили символіку комуністичного 
тоталітарного режиму. За рекомендацією Українського інституту національної пам’яті 
переважній більшості перейменованих населених пунктів повернуто історичні 
кримськотатарські назви, що стало практичною реалізацією передбаченого статтею 3 Закону 
України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» забезпечення 
державою права депортованих осіб на повернення історичних назв населених пунктів, що 
були перейменовані за часів СРСР у зв’язку із здійсненням депортації. 

Світ почув біль вигнаних із Кримського півострова 2016 року на Євробаченні. Тоді 
співачка Джамала перемогла з піснею "1944", в якій розказала історію кримськотатарського 
народу. Головним змістом пісні є пам'ять про страшні трагедії минулого задля уникнення їх у 
майбутньому. До створення пісні Джамалу надихнули розповіді її бабусі Назилхан про 
депортацію кримськотатарського народу, яку вона пережила, та останні події в анексованій 
Російською Федерацією Автономній Республіці Крим. За приспів співачка взяла слова 
кримськотатарської народної пісні Ey, güzel Qırım. Пісню присвячено трагічним подіям 
минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу.  

  Про міфи довкола депортації кримських татар та її справжні причини розповідає 
кримський історик Сергій Громенко у статті "Вітчим народів. Навіщо Сталін виселив давні 
етноси Криму", опублікованій у "Дзеркалі тижня": 

  "А тепер — про справжню причину масових депортацій кавказьких і кримських народів: 
це була зачистка тилу майбутнього театру воєнних дій. Якщо вигнання кримських німців 1941 
року та італійців 1942-го легко пояснити тим, що з державами цих націй СРСР вів війну, то з 
іншими жертвами все складніше. 
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  Зверніть увагу на походження та/або конфесію депортованих народів. З Карачаєво-
Черкесії в жовтні 1943 р. депортували 70 тис. карачаївців (тюрків), а черкесів (адигів) 
залишили. З Кабардино-Балкарії у березні 1944 р. виселили 38 тис. балкарців (тюрків), а 
кабардинців (адигів) не зачіпали, хоча іслам переважав серед вірних усіх чотирьох народів. У 
проміжку між ними депортували 95 тис. калмиків, майже півмільйона чеченців та інгушів і 90 
тис. турків-месхетинців, причому три останні народи — також мусульманські. Постраждали 
заодно й курди, ногайці та представники ще кількох етносів, зокрема азербайджанці, яких 
масово виганяли з Вірменської РСР. 

  У Криму під удар потрапили кримські татари — тюрки-мусульмани, але також і греки (їх 
виселяли з 1942 р. з усіх прикордонних районів), болгари (Болгарія була союзницею 
Німеччини, але не брала участі в радянсько-німецькій війні) й вірмени — разом 230 тис. людей. 
Щодо останніх трьох радянська пропаганда навіть не переймалася — постанова про їх 
депортацію просто "додавалася" до постанови про кримських татар. 

 У результаті операцій з виселення в 1943–1944 рр. обидва плацдарми майбутньої 
радянсько-турецької війни — Крим і Кавказ — були "звільнені" від "небажаного, сумнівного й 
антирадянського елементу". Але заздалегідь підготовлений конфлікт так і не відбувся". 

 ДО УВАГИ! 

1. Прикметник кримськотатарський та споріднені з ним пишуться виключно разом, а не через 
дефіс. Це правильно з граматичної точки зору та історично коректно. 

2. Самоназва кримськотатарського народу – киримли або кримли, що може буди адекватно 
перекладено як кримці. Не слід плутати це поняття з терміном кримчани, що означає всіх 
жителів Криму безвідносно до національності, та кримчаки – назвою окремого етносу, 
корінного народу України, який проживає в Криму. 

3. Уживати поняття татари на означення саме кримських татар науково некоректно. Це 
приблизно те саме, що замість українці казати східні слов’яни. 

 ФАХІВЦІ З ПИТАННЯ 

 Гульнара Бекірова, історик 

Сергій Громенко, історик і журналіст 

Богдан Короленко, Український інститут національної пам’яті 

Олександр Лисенко, Інститут історії України НАНУ 

Максим Майоров, Український інститут національної пам'яті 

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ 

- фотовиставки родин кримськотатарських переселенців та політв’язнів; 
- майстер-класи з гончарного мистецтва; 
- мастер-класи «Мехенді»: нанесення візерунків хною; 
- майстер-класи з виготовлення східних солодощів; 
- виставки/ярмарки кримськотатарських страв; 
- майстер-класи з плетення у техниці «макраме» кримськотатарського символу «тамга» 

та браслетів; 
- виставки/ярмарки сувенірної продукції з кримськотатарською символікою та книжок; 
- виставки/ярмарки керамічних виробів; 
- виставки дитячих саморобок, малюнків; 
- проведення тематичних/інформаційних годин; 
- створення інформаційних усних та онлайн-довідок. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРТНЕРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
(Мінреінтеграції) (колишня назва  ̶  Міністерство з питань тимчасово окупованиї 
територій та внутрішньо переміщених осіб України) - https://mtot.gov.ua/ 

- Міністерство культури та інформаційної політики України - https://mkip.gov.ua/ 
- Меджліс кримськотатарського народу - http://qtmm.org/ 
- Всеукраїнська асоціація громадських організацій «АЛЬРАІД» - 

https://www.arraid.org/ua/ikc-m-kiyiv 

https://mtot.gov.ua/
https://mkip.gov.ua/
http://qtmm.org/
https://www.arraid.org/ua/ikc-m-kiyiv
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- Кримськотатарський Ресурсний Центр - https://ctrcenter.org/uk 
- Громадська організація переселенців «Кримська родина» - 

https://www.facebook.com/thecrimeanfamily/?ref=page_internal 
- ГО «КримSOS» - https://krymsos.com/ 
- Державна організація «Кримський дім» - http://www.crimeanhouse.org/pro-krimskii-dim 
- народні депутати України,  
- представники влади,   
- волонтери,  
- громадськість,  
- журналісти. 

ВІДЕО- ТА ФОТОМАТЕРІАЛИ 

«1944. Крим. Депортація»: прем'єра фільму про трагедію кримськотатарського народу 
відбулася у Києві (відеорепортаж) 

Геноцид та етноцид кримськотатарського народу (уривки з фільму «Хайтарма) 

Депортація, як початок геноциду кримськотатарського народу (відео) 

Кримські татари в місцях спецпоселень після депортації в 1944 році (архівні фото) 

Пісня Джамали "1944" на Євробаченні 2016 (відео) 

Художній фільм «Хайтарма» / Україна, 2012, реж.: Ахтем Сеітаблаєв. Повна версія відео 
представлена на офіційній сторінці в Ютьюбі Першого кримськотатарського телеканалу ATR. 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

Закон України № 1223-VII  від 17.04.2014 р. «Про відновлення прав осіб, депортованих за 
національною ознакою» 

Указ Президента України № 472/2014 від 16.05.2014 р. «Про День боротьби за права 
кримськотатарського народу» 

Указ Президента України №58/2020 від 26.02.2020 р. «Про день спротиву окупації автономної 
республіки крим та міста севастополя» 

Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» 

Агатангел Кримський  ̶  український феномен в європейській культурі 

Бекирова Г. Изгнали всех бессудно и бесправно 

Бекірова Г. Питання депортації татар з Криму залишається дискусійним 

Бекірова Г. Сторінки кримської історії. «Спецпереселенці не мають права...» 

Бугай Н. Депортация народов 

Вересень М. Наша земля 

Вітчим народів. Навіщо сталін виселив давні етноси криму.  

Виставка великодержавної брехні. Про місце Криму в історії Росії 

Головченко В. Депортація кримськотатарського народу 1944 р. – прояв злочинної сутності 
національної політики сталінізму 

Громенко С. Вітчим народів. Навіщо Сталін виселив давні етноси Криму 

Депортація кримських татар = геноцид 

Депортація кримських татар у запитаннях і відповідях  

Документи щодо депортації з Криму представників кримськотатарського та інших народів у 
1944 р. 

Зайцев Ю. Друга світова і «остаточне вирішення кримськотатарського питання» 

Зайцев Ю. У депортації. Боротьба за відновлення прав 

Інформаційні матеріали до 18 травня – Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського 
народу. Український інститут національної пам’яті. 

https://ctrcenter.org/uk
https://www.facebook.com/thecrimeanfamily/?ref=page_internal
https://krymsos.com/
http://www.crimeanhouse.org/pro-krimskii-dim
https://www.youtube.com/watch?v=KAucxwkea-4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=KAucxwkea-4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/watch?v=XI-lqou74Xw&ab_channel=RTi%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ua.krymr.com/a/29234914.html
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